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Motto:

Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky nejchutnější, mezi pokrmy nejpříjemnější.
(Plutarchos)

Znalost vína může být radostí po celý život člověka.
(E. Hemingway)

Okruhy společné reflexe:
Historie vína - víno v historii – víno jako symbol – víno jako inspirace a zdroj kreativity –
víno v literatuře, hudbě a výtvarném umění (slavné obrazy a skulptury s tematikou vinice a
vína) – víno ve filmu a divadle - víno jako zdroj radosti ze života i faktor zatracení…
Role vína v křesťanské liturgii, víno – most mezi národy.
Rituály a mytická místa spjatá s produkcí vína – sommelier jako „umělecká“ profese
(názorná ukázka práce sommeliera, večer věnovaný degustaci vína sýrů), víno jako
„intelektuální“ složka pokrmu, harmonie chuti sýru a vína…
Víno a jazyk:
Slovní zásoba a víno, sémantické pole vína, vinařská toponymie a topografie, „poezie“
přívlastků v různých jazycích, víno v lidové tvorbě (písně, přísloví), argot a víno…
Odborný aspekt:
Alchymie transformace vinných bobulí v jedinečný nápoj (víno z pohledu chemiků), víno jako
„chemický roztok“, „French paradox“, vitis vinifera jako léčivá rostlina, biochemie chuti…
Principy výroby vína červeného, bílého, růžového, šumivého, fortifikovaného.
Faktory ovlivňující chuť a kvalitu vína. Vliv a závažnost přírodních, půdních a klimatických
podmínek na pěstování odrůd révy.
Víno v Asii.
Parametry a základní vjemy degustace - barva, vůně a chuť.
Obchodně-ekonomický a právní aspekt:
Víno jako obchodní komodita, strategie vinařského managementu, víno v pozadí obchodních
jednání, víno v diplomacii, víno a virtuální svět (Second Life), víno a design…
Nejvýznamnější evropské vinařské regiony, jejich oceňované odrůdy, výběr top producentů.
Systémy klasifikace a označování původu vín ve vinařských velmocích Evropy, v USA a v ČR.
Nová vinařská zákonodárství po roce 1989.
Jak číst vinné etikety? Míra dostatečnosti informací o typu a původu vín hlavních vinařských
oblast (Francie, Itálie, Španělsko, Německo), USA a ČR.
Která vína doporučit, odkud pocházejí, jejich fyzická a finanční dostupnost.

Cíle konference:
Poznat víno jako multikulturní a civilizační fenomén, jako obchodní komoditu i jako
katalyzátor obchodních a diplomatických jednání.
Stejně jako v předchozích ročnících doufáme, že s námi rádi prověříte své nově získané
poznatky z přednášek také praktickou formou, a to při společenském večeru
s řízenou degustací vín.
Jednací jazyky:
Čeština, slovenština, polština, románské jazyky
Vědecký výbor:
Prof. PhDr. Jiří Fiala CSc., FF Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škole ekonomická
v Praze
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc., Ústav románských studií Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze
Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
doc. Ing. Miloslava Chovancová CSc., Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně
Prof. nadzw. dr hab.Zbigniew Trzaskowski, , Katedra Literatury Współczesnej, Instytutu
Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. Jean-François Brun, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université
d’Auvergne, France
Programový a organizační výbor:
Doc. Ing. Jaroslava Kubátová
Mgr. Jitka Uvírová, Ph.D.
Ing. Jiří Klvač CSc.
Ing. Zdeněk Puchinger
PhDr. Klára Bendová
Podrobné informace a registrace na konferenci:
Zaujala-li Vás naše konference, registraci a veškeré informace naleznete na webových
stránkách: www.contexo.cz - Víno jako multikulturní fenomén
Výstupem z konference bude sborník s kódem ISBN. Sborník bude přihlášen
pro posouzení pro indexaci do ISI Web of Science.

Předběžný program:
Aktuální verze programu se jmény účastníků a s názvy příspěvků bude uveden na webových
stránkách konference po schválení příspěvků odbornou porotou.
Časové trvání referátů:
V zahajovací den konference při jednání v plénu je čas na referáty vyměřen přibližně
na 30 minut. Časová dotace jednotlivých referátů bude upřesněna.
Příspěvky do sborníku:
Příspěvky do sborníku včetně abstraktu a literatury můžete zasílat do registračního systému
konference. Doporučená délka příspěvku je 5-12 normostran (1800 úhozů na stránku).
Požadavky na úpravu textu příspěvků naleznete na webové stránce konference.
Doprovodný program:
V rámci večerního rautu bude provedena profesionální degustace vybraných druhů
francouzských vín. Řízenou ochutnávku povede špičkový český sommeliér pan Zdeněk Zajíc,
vítěz soutěže O burgundský hrozen 2009 a nositel 4. místa v celostátní soutěži Sommeliér r.
2009.

Organizační pokyny
Důležité termíny
Přihlášení aktivních i pasivních účastníků
Přihlášení abstrakt příspěvků
Odevzdání příspěvků do sborníku

do 28. 2. 2011
do 31. 3. 2011
do 27. 4. 2011

Každý účastník konference si zajišťuje ubytování samostatně. Nabídka ubytování bude
k dispozici na stránkách konference.
Konferenční poplatek zahrnuje stravování na konferenci (coffee break, večerní raut).
Konferenční poplatek činí 500,- Kč včetně DPH.
Poplatek zahrnuje pronájem prostor, konferenční materiály, občerstvení o přestávkách,
společenské setkání (raut), sborník na CD.
Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku. Platbu je možné
provést bezhotovostně od 1. 2. 2011 na účet Univerzity Palackého v Olomouci - č. ú. 000019
– 1096330227/0100, variabilní symbol bude přiřazen každému účastníkovi zvlášť v on-line
registračním systému.
Platba pro zahraniční účastníky je možná bankovním převodem IBAN CZ09 0100 0000 1910
9633 0227, SWIFT KOMBCZPPxxx (poplatky na vrub plátce). Nebo při prezenci v českých
korunách, kdy bude také předán daňový doklad.

Kontakt:
S dotazy se prosím obracejte na
Lucii Vavrysovou
Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie a Katedra romanistiky
Křížkovského 12, Olomouc 771 80
GSM.: +420 732 184 375
E-mail: vavrysova@contexo.cz

Těšíme se na setkání s Vámi v rozkvetlé Olomouci, barokní perle Moravy
při získávání nových poznatků
i na společenském večeru při degustaci vín.

